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सॉलोमन एक सामान्य ससा होता, म्हिजे एक सोडून
इतर सिव बाबतीत सामान्य - जेव्हा इच्छा होईल, तवे्हा
तो गजंलेल्या खिळ्यािे रूप घेऊ शकत अस.े 
आपल्याला असे करता येते हे त्याला कसे समजले
असेल?

एक दििस घराजिळ बाकािर बसनू नसुताि जगािा
वििार करत असताना, सॉलोमनने िुकून एकाि
िेळेला नाक िाजिले, आखि पायांिी बोटं हलिली. 
आखि काय िमत्कार! अिानक तो काहीतरी िरिरीत
आखि काहीतरी लहान झाला.



कान नव्हते तरी तो ऐकू शकत होता, डोळे नव्हते तरी तो
बघू शकत होता. पि आपले नक्की कशात रूपांतर झाले
आहे हे काही त्याला समजत नव्हत.े तिेढ्यात त्यािी आई
साफसफाई करत बाहेर आली. "हा गजंलेला खिळा बाकािर
कोिी ठेिला?" असे म्हित ततने सॉलोमनला उिलनू किरा
पेटीत टाकून दिल.े 

त्याला ओरडािेसे िाटत होत,े "अगं आई, मी आहे!" पि तो
काहीही आिाज करू शकत नव्हता. साहजजकपिे, त्याला
काळजी िाटू लागली. आता काय होिार? या केराबरोबर
तोसदु्धा लांब फेकून दिला जािार का? कायम ततथेि
राहिार? काय होिार? "माझी जागा इथे केरात नाही
आहे," तो स्ितःशी म्हिाला. "मी खिळा नाही आहे, मी तर
ससा आहे!"



असा वििार करताि तो पुन्हा ससा झाला! भांबािलेल्या 
अिस्थेत तो किरा पेटीतून बाहेर पडला, आखि घरामागे जाऊन 
थोडा िेळ नुसता बसून रादहला. आत्ता जे झालं त ेिरंि झालं 
का? हो, झालं. परत करून बघूयात? 
त्याने करून पादहलं, पुन्हा पुन्हा करून पादहलं, आपल्याला हे 
कधीही करता येईल अशी िात्री होई पयतं करून पादहलं. एकाि 
िेळेला नाक िाजिले आखि पायािी बोटं हलिली की सॉलोमन 
एक गंजलेला खिळा होत असे. "मी खिळा नाही, ससा आहे" 
असा वििार केला की तो पुन्हा ससा होत असे.



त्याच्या मनात पदहला वििार आला की आधी घरी अजून 
आपि कसले जबरिस्त ससोबा आहोत हे सिांना सांगािे. पि 
मग त्याने आपले गुवपत गुवपति ठेिायि ेठरिले.

रात्री जेिताना आई, बाबा, िोन भाऊ, बहीि सगळे नेहेमीसारिे 
पालेभाजी आखि गाजरं िरत होते. त्यांच्याबरोबर जेिायला कोि 
बसला आहे यािी त्यांना थोडीतरी कल्पना होती का? अजजबात 
नाही! सॉलोमन गालातल्या गालात हसला.



रात्री झोपायला गेल्यािर सॉलोमन पांघरुिात शशरला आखि 
पटकन खिळा झाला. आई त्याला थोपटायला आली तेव्हा 
ततला बेडिर कोिीि दिसलं नाही! "वपल्लू, कुठे गेलास?" 
ततने हाक मारली. "इथेि तर आहे! पांघरुिात!" सॉलोमन 
म्हिाला आखि प्रकट झाला. "काय िाललंय िेि जािे!" 
िाली जाता जाता आई पुटपुटली. 



िसुऱ्या दििसापासून, सॉलोमन अिानक गायब होऊन 
आजूबाजूच्या सिांना गोंधळून टाकायिा िोडसाळपिा करू 
लागला. ककतीही शोधला तरी तो सापडतंि नसे!

मग अिानक हा िोडसाळ ससा कुठूनतरी प्रकट होऊन, 
तनरागस िहेेरा करून इतरांिी मजा बघून हसे. 



आजीने सिांच्या मनातला गोंधळ बोलून िाििला, "या 
मुलािं काही समजत नाही बुआ! आधी इथे असतो, मग 
ततथे असतो, आखि मग कुठेि नसतो!"
या गोंधळाि ेकारि आपि आहोत यािा सॉलोमनला 
अशभमान िाटत होता. 

पि काहीि दििसात गायब व्हायच्या गमतीिा 
सॉलोमनला कंटाळा येऊ लागला. त्याला आता फुलपािरं 
गोळा करायि ेिेड लागले. लुडो िेळण्यात सुद्धा तो 
बाबाला हरिू शकेल एिढा पटाईत झाला. 



उन्हाळ्याच्या सुट्टीत सॉलोमन असाि एक दििस फुलपािरांच्या 
मागे कफरत होता. तो एक िशुमवळ फुलपािरू पकडिार तिेढ्यात 
त्याच्या मागून कोिीतरी गुरगुरले. "हलू नको! हात िर कर!" 
सॉलोमन ििकला. त्याच्या हातातून फुलपािरं पकडायिी जाळी 
आखि डबा िाली पडला. सॉलोमनच्या मागे मोठा िाकू हातात 
धरलेला एका डोळ्यािा बोका उभा होता. "हात िर ठेि आखि 
िालू लाग" त्याने फमाविले. 





सॉलोमन मुकाट्याने िालू लागला. िाकूच्या धारेकड ेबघताना 
त्याला जाििलं की आपलं मरि जिळ आलेलं आहे. मरि? 
तो बोक्याच्या तािडीतून तनसटण्यासाठी धाित सुटला. िषु्ट 
बोका त्याच्या मागे धािला.

पि असं ककती िेळ पाळिार? अरेच्िा! गांजलेल्या खिळ्यािी 
युक्ती केली तर? येईल का ती कामी?



सॉलोमन पटकन एका झाडामागे लपला, त्याने नाक िाजािे, 
पायांिी बोटं हलिली. बोका ततथे धाित पोहोिेपयतं सॉलोमन 
ततथे नव्हताि. ततथे होतं फक्त तुडिलेलं गित, िगड आखि 
एक गांजलेला खिळा. 

सॉलोमनच्या अश्या गायब होण्यामुळे बोका िक्रािला. 
झाडाभोिती गोल गोल िकरा मारत तो सॉलोमनला शोधू 
लागली. शेिटी िक्कर येऊन तो ततथून भेलकांडात तनघाला . 



"िािलो!" सॉलोमनने सुस्कारा सोडला, आखि तो पुन्हा ससा 
झाला. पि त्याने ससा व्हायिी जरा घाई केली. बोका जाता 
जाता मागे िळला, त्याने सॉलोमनला बतघतलं आखि एका 
क्षिात त्याच्या जिळ आला. बबिाऱ्या सॉलोमनला पुन्हा खिळा 
व्हािं लागलं - तहेी बोक्याच्या अगिी पुढ्यात!

"िाह! काय युक्ती आहे!" सॉलोमनला खिशातून घरी घेऊन 
जाताना बोका म्हिाला. 



"हे बघ मला काय सापडलं!" घरात शशरता शशरता बोका 
ओरडला. "झिझिीत रस्श्यासाठी मस्त गुटगुटीत ससा!"
खिशातला खिळा िािित बोका म्हिाला. 

"हा गुटगुटीत ससा आहे?" मांजर िक्रािली. "नक्की का अब्ोस?"
"हो गं क्लोररडंा! हा िरा तर ससा आहे, खिळा नाही. थोड्याि 
िेळात तो त्याच्या िऱ्या रूपात येईल, आखि मग आपल्याला 
झिझिीत रस्सा िायला शमळेल!" 
डोळे फाडून खिळ्याकड ेबघिाऱ्या आपल्या बायकोला बोक्यानी 
सकाळिी सगळी हकीकत सांचगतली. 



शशकार पळून जाऊ नये म्हिून मांजरं शशकार एका 
वपजंऱ्यात डांबून ठेित असत. क्लोररडंाने खिळा वपजंऱ्यात 
ठेिला, आखि अब्ोसने वपजंऱ्याला बाहेरून कुलूप लािले. 
खिळ्यांिा ससा कधी होतो, आखि आपि त्या सशािा 
झिझिीत रस्सा कधी करतो यािी िोघे िाट बघून लागले. 

मांजर आखि बोका आळी पळीने वपजंऱ्यािर पहारा िेत होत.े 
त्यांिा वििार काय आहे हे सॉलोमनला पक्कं ठाऊक होतं. या 
िोन मांजरािं जेिि होण्यािी त्यािी अजजबात इच्छा नव्हती. 
जजतका िेळ लागेल तततका िेळ खिळाि राहण्यािा सॉलोमनने 
तनश्िय केला. 



अब्ोस आखि क्लोररडंा लक्ष ठेऊन होते. त ेिोघे िसुऱ्या 
िोलीत घोरू लागले की सॉलोमन हळूि ससा व्हायिा. 
वपजंऱ्याि ेगज िाकिायिा, कुलूप तोडायिा प्रयत्न 
करायिा. पि काही उपयोग झाला नाही. 



तीन आठिड ेझाल्यािर  मांजरांना आला कंटाळा. आपल्या 
निऱ्यािी काहीतरी िूक झाली आहे असा क्लोररडंाला संशय 
येऊ लागला. 
"अब्ोस," न राहिून शेिटी ती म्हिाली, "हा खिळा म्हिजे 
िरा ससा आहे यािी तुला अगिी नक्की िात्री आहे ना?"

"मॅडम," अब्ोस िैतागून म्हिाला, "मी जेिढा िरा बोका 
आहे, तिेढाि िरा हा ससा आहे!"
"पुरािा काय?" ती म्हिाली. 
ततिा अविश्िास बघून अब्ोसच्या तळपायािी आग मस्तकात 
गेली. वपजंरा उघडून त्याने खिळा बाहेर काढला आखि तो 
िेकसला, "मरतुकड्या खिळतुडक्या! तुझी नाटकं बंि कर! 
ताबडतोब ससा हो!" सॉलोमन काही ससा झाला नाही. 



िार उघडून अब्ोस तािातािाने बाहेर गेला. "िेि पािला! आता 
माझी सुटका होिार!" सॉलोमन आनंिला. "हा मला फेकून िेिार 
असं दिसतंय!" पि कुठे काय!
अब्ोसने एक हातोडी घेतली आखि - ठाक! ठाक! ठाक! -
सॉलोमनला घराच्या शभतंीत ठोकून तो तितित घरात तनघून 
गेला. 

"आज रात्रीि काहीतरी करायला हिं!" सॉलोमनने वििार केला. 
मांजरं झोपल्या झोपल्या त्याने "मी ससा आहे" असा वििार 
केला. पुन्हा पुन्हा वििार केला. पि शरीरात प्राि येतोय असं 
िाटेपयतं तो पुन्हा खिळा होत होता. शभतंीत अडकल्यामुळे 
त्याला ससा होताि येत नव्हतं!



"हा लाकडी वपजंरा कुजून तुटेपयतं मला इथेि अडकून पडािं 
लागिार का? ककती िर्व? शंभर? तोपयतं मी जजिंत तरी 
असेन का?" त्याला काळजी िाटू लागली होती. "खिळे मारतात 
का?"



दििसामागून दििस िालले होत.े िेळ घालिायला सॉलोमन आकड े
मोजू लागला - कोटी, िशलक्ष, अब्ज! 
कधी कधी समोरिं दृश्य िूप सुंिर दिसे. या जगािा - लाकडात 
अडकलेला का असेना - पि आपि एक छोटासा भाग आहोत 
याबद्िल सॉलोमन ला समाधान िाटे. त्याला घरी जायिी िूप 
इच्छा होई. 



आपला मुलगा कुठे गेला हे ठाऊक नसल्यामुळे आई बाबा 
ककती काळजीत असतील! त्यांना आपली ककती आठिि येत 
असेल!
अब्ोस अनेकिा त्याच्याकड ेरागाने, ततरस्काराने बघत असे. 
पि सॉलोमनला त्याि ेतसे बघिे सुद्धा बरे िाटे... त्यािा 
एकटेपिा थोडा कमी होई. 



एक दििस क्लाररडंाने त्याच्याकड ेिूप ियाळू नजरेने पादहलं. 
सॉलोमनला रडूि कोसळलं. इतकं िविष्ट जेिि शभतंीत 
अडकल्याबद्िल ततला िाईट िाटत होतं एिढंि! 



एक दििस अब्ोस अंगिात काहीतरी िुडबूड करत होता. 
त्याने शसगारेट शशलगािली आखि पेटती काडी कडलेा टाकली. 
काही समजायच्या आत जशमनीिरच्या िाळक्या पानांनी पेट 
घेतला आखि ज्िाला घराच्या अगिी जिळ येऊ लागल्या!



अब्ोस टोपी आपटून आग विझिण्यािा प्रयत्न करत होता. 
"मी जळाले, मी जळाले!" असं ओरडत क्लाररडंा घराबाहेर 
धाित आली. िोघे शमळून मितीसाठी धािले. 



ज्िाला सॉलोमनच्या अगिी जिळ पोहोिल्या. त्याला गरम होऊ 
लागलं. त्याला हलता येत नव्हतं, तरीही त्याला िूप जजिंत, 
उत्साही आखि तजेस्िी िाटत होतं!



शेजारी पाजारी जमा झाले आखि जिळच्या ओढ्यातून 
पाण्याच्या बिल्या आिून आग विझिायिा प्रयत्न करू 
लागले. पि आग कशालाही न जुमानता पेटत रादहली. 



आगीने सगळं घर जाळून िाक झालं. थोड्याि िेळात 
घराच्या जागेिर फक्त धूर, जळकी लाकड ंआखि खिळे 
उरले - ज्यातला एक खिळा होता सॉलोमन! आगीच्या 
धगीत त्याला िूप उत्साही िाटलं होतं, पि आता सगळ्या 
मांजरी तनघून गेल्यािर तो आनंिाने गार होऊ लागला. 

मांजरी गेल्यािं पाहून, त्याने एकिाि ेआपले मूळ रूप 
घेतले! एक िोल श्िास घेऊन त्याने आनंिाने उलटी 
कोलांटी उडी मारली! आखि उद्या मारत तो लगेि घरी 
गेला. 



सॉलोमनच्या कुटंुबाला त्यािं जाळं आखि डबा सापडला होता. 
एिाद्या कू्रर प्राण्याने सॉलोमनिा फडशा पडला असिार 
यािी त्यांना िात्री पटली होती. 
त्यामुळे समोर प्रत्यक्ष, जजिंत, उड्या मारिाऱ्या सॉलोमनला 
पाहून त्यांच्या आनंिाला सीमाि रादहली नाही. आश्ियावच्या 
ककंकाळ्या, आरडा ओरडा झाल्यािर सॉलोमनला जिळ घेऊन 
त्यांनी त्याि ेिूप मुके घेतले. 



सगळे थोड ेजस्थर-स्थािर झाल्यािर सॉलोमनने त्यांना 
सगळी गोष्ट सांचगतली, आखि आपलं गुवपतही सांचगतलं. 
त्यांच्या समोर त्याने खिळा होऊन पुन्हा सॉलोमन होऊन 
िाििलं. 

सिांनी त्याला असं परत न करण्यासाठी 
बजािलं. फक्त अगिी गरज पडली, तर

मात्र कर असं सांचगतलं!


